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Gabūs  ar Talentingi ? 
Žino atsakymus Užduoda klausimus 

Domisi ir yra aktyvūs Smalsus 

Turi gerų idėjų Mokosi visais pojūčiais 

Teisingai atsako į klausimus Svarbios detalės 

Klasėje yra geriausi Žino tai, ko mokykloje nemoko 

Lengvai mokosi ir džiugina mokytojus Reiškia emocijas 

Supranta esmę Turi tvirtą nuomonę 

Užduotis atlieka iki galo ir gerai Kuria idėjas, savo dizainą 

Greit priima informaciją Mieliau bendrauja su suaugusiais 

Su džiaugsmu eina į mokyklą  Apibendrina 

Nuo lentos užduotis nusirašo be klaidų Iniciatyviai mokosi ir žino dėl ko mokosi 

Turi puikią atmintį Patinka mokytis 

Yra dėmesingas Mėgsta sudėtingas užduotis 

Mokosi neraginamas Stebėtojas ir savikritiškas 



Geras mokytojas tai... 



Talentingas mokinys... 



Kaip rasti talentingą mokinį? 

 



Kaip mokyti talentingą mokinį? 

Diferencijuojamos užduotys pagal: 

 Pasirinkimą 

 Tempą 

 Pagalbą 

 Šaltinius 

 Užduotis 

 Mokymąsi ? 

 Būdą ? 



Talentingų mokinių tipai.  

Rekomendacijos kaip reaguoti, mokyti. 





  Tėvų tipai 

 Mano vaikas pats protingiausias. Mano vaikas to niekada 
nepadarys. 

 Jam tų dalykų mokytis nereikia. 

 Kvaili tie mokytojai. 

 Nerūpi, neįdomu (paslėpti tėvai.) 

 Nemoka mokytojai dirbti. 

 Alberto Einšteino tėvai. 

 Noriu kalbėtis su direktoriumi. 

 Griežti tėvai. 

 Globėjiški tėvai. 

 Priplaukę tėvai.  

 Mokytojų vaikai. 

 Priekabūs tėvai. 

 „Panteros“, „super“ mamytės ir „super“ tėveliai. 

 „Pakalbėkite su vaiko tėvu ar mama“- abu nustumia nuo savęs 
atsakomybę. 

 Normalūs tėvai, tėvai padėjėjai. 

 Ką man daryti. Nekontroliuoju.“ 

 Tėvai – sugedęs telefonas. 

 Tėvai, turintys daug lūkesčių. 

 

 P. S. Vaidinome situaciją – 2 tėvai, 2 mokytojai, mokinys... 

 

 

 



Mokytojams keisti mąstymą 



Laisvalaikis  









Ką norėčiau pasiūlyti daryti? 

 Darbo grupė. Auklėtojai...  Erasmus+, Talentingas ar gabus..doc 

 

 

 

 

 

 Adresai: 

 https://www.dropbox.com/s/291nw
ee8y8okdyz/Gifted%20and%20Talen
ted.pdf?dl=0 

 http://teachertools.londongt.org/in
dex.php?page=talented  
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           Ačiū už dėmesį  


